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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECER N' Õ7 q /19 - COSMAM
AO PRO.FETO E À EMENDA N' OI
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Cria o Programa Municipal de Atenção
à Prematuridade.

Vem a esta Comissão para Parecer, o prqeto em epígrafe de autoria
do Vereador Mandes Ribeiro e a emenda 01 de autoria do Vereador Reginaldo Pu-
jol

Encaminhado à Procuradoria, esta em seu Parecer, opina pelo prosse
guimento do Projeto com o seguinte teor:

Isso pôsto, não vislumbl"o, nesse exame preliminar, inconstituciona
lidado ou ilegalidade na pl''oposição que impeça, nestajase inicial, a sua tramita.
ção ou que atraia a incidência do art. 19, inc. ]l, alínea "j" do Regimento Inter.
nd"

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --, esta opi
na pela inexistência de óbice,. com o seguinte teor:

Ante ao exposto; concluímos pela inexistência de óbice de natureza
jurídica bata a tramitação do Projeto e da Emenda n' 0 1 de Relator"

O Relator em seu Parecer protocola a Emenda n' 01 , com o seguinte
teor:

'Àrt. I' - Altera a redução do artigo 9' do PLL 006/201 9, coltforme
segue

'Árt. 9' Esta Lei entra em vigor no próximo acercíci.o orçamentário"

Encaminhado à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Cefor --, esta opina pela aprovação do Prometo com o seguinte teor:Mleréosul
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PARECER N' Õ7'? /19 -: COSMAM
AO PROJETO E À EMENDA N' OI

Desta /OI'ma, considerando o mérito da presente proposta e a ade-
quação realizada com a apresentação de Emenda pela Retatoria da CCJ, somos
de parecer pela apt"ovação do Prometo e da Emenda Ol"

Encaminhado à Comissão) de Educação, Cultura, Esporões e da Juven-
tude -- Cede --, esta opina pela aprovação do Prometo com o seguinte teor:

Diante do exposto, o parecer desta Comissão mini/esta-se pela
apto'?ação do Prometo de Lei e da Emenda ú' Ol"

A presente Projeto e emenda n' 01 está inserida dentro das nomias e
exigências do art. 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre,
ou seja, dentro da competência da Cosmam.

Analisando a emenda proposta constatamos que esta não fere o regi
mento intimo da Câmara Municipal de Porto Alegre, por tanto, merece provimen-
to para o, seu prosseguimento normal.

Eócamirüado a esta Comissão coube ao Vereador que subscreve ela-
borar o devido Parecer.

Isto Posto, não vislumbro impedimento que impeça o presente prometo
de continuar seu trâmite normal, em razão de que a emenda, em sua justiHlcativa
traduz bem a intenção do Relator, dando melhor entendimento e o momento para a
aplicação dalei.

'À presente Emenda de Relator tem o intuito de atender o art. 1 22,
inciso 1, da Lei Ol"genica do Município, promovendo a criação do programa den-
tro do pró)cimo exercício ot' çamentário, evitando a incidência da vedação do refe-
rido dispositho'da LOM'
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